
 

EXPERT AKTIV GROUP S.R.L. 
J04/892/1995, CIF 7632527 

www.expertaktiv.ro 
Centrul de formare/specializare/perfecţionare profesională  EXPERT AKTIV GROUP vă invită să participaţi 

la cursul de perfecţionare ANC: 

DERULAREA MISIUNILOR DE AUDIT PUBLIC INTERN PRIVIND 
“EVALUAREA SISTEMULUI DE PREVENIRE A CORUPȚIEI” 

26 – 29 SEPTEMBRIE 2019, PREDEAL, HOTEL CARMEN 
OBIECTIVE: Cursul se adresează auditorilor interni din sectorul public și are drept scop dezvoltarea competențelor necesare pentru abordarea adecvată a 
unei misiuni de audit intern a sistemului de prevenire a corupției într-o entitate publică. În cadrul cursului sunt prezentate, detaliat, etapele și documentele unei 
misiuni de auditare internă a sistemului de prevenire a corupției. Potrivit SNA pe perioada 2016-2020, compartimentele de audit intern trebuie să auditeze, o 
dată la doi ani, sistemul de prevenire a corupţiei la nivelul entității. Cursul asigură participanților cunoașterea terminologiei și activităților referitoare la sistemul 
de prevenire a corupției și dezvoltarea aptitudinilor necesare pentru efectuarea unui audit intern al sistemului de prevenire a corupţiei la nivelul entității publice. 

TRAINER:  specialist în control, audit şi managementul riscului, 

expert în managementul sistemelor de control. 

AVANTAJE !!! 

 La participarea a 4 PERSOANE din cadrul aceleiaşi organizaţii vă oferim a 5 - a 
taxă de instruire, GRATUIT! 

 Cazarea şi micul dejun pentru însoţitor. 
 

CERTIFICARE:  În urma evaluării, se acordă CERTIFICAT DE PERFECŢIONARE A.N.C. pentru ocupaţia “AUDITOR INTERN ÎN SECTORUL PUBLIC”, 

Cod COR 241306, însoţit de supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite. Certificatele sunt eliberate în conformitate cu prevederile O.G. 

129/2000 republicată. 

TEMATICA ABORDATĂ: 

Activitățile principale și responsabilități privind implementarea prevederilor 

SNA pe perioada 2016 – 2020, cu accent pe anul 2019. 

Elaborarea documentației anticorupție conform cerințelor Strategiei Naționale 

Anticorupție 2016-2020:  

Funcția sensibilă; factorul de risc şi identificarea funcțiilor sensibile; stabilirea 

unei politici adecvate de gestionare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile; rolul 

managerial; 

Analiza  obligației structurilor de audit public intern, de a planifica și derula, 

misiuni privind sistemul de prevenire a corupției; 

Elaborarea obiectivelor pentru misiunea de audit intern privind sistemul de 

prevenire a corupției. Exemple de obiective posibile; 

Exemplificarea studiului preliminar pentru misiunea de audit privind sistemul 

de prevenire a corupției; 

Urmărirea implementarii măsurilor din planul de integritate al instituției, 

prevăzute de SNA în sarcina instituției ori activităţile desfășurate de 

responsabilul cu implementarea SNA 2016-2020, în măsura în care în Planul de 

integritate se regăsesc măsuri care au legătură cu Anexa 3 la SNA (Inventarul 

măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei precum şi 

indicatorii de evaluare);evaluarea modului în care o entitatea este pregătită să 

răspundă nevoilor de integritate; 

Programul de etică şi integritate - SNA 2016-2020: elemente distincte, 

modalități practice de implementare a programului; 

Planul de integritate – instrument de construire a culturii etice într-o organizație. 

Evaluarea modului în care o entitatea este pregătită să răspundă nevoilor de 

integritate; 

Analiza pe scurt a celor 12 măsuri de prevenire a corupției care urmează a fie 

auditate în 4 etape, la un interval de doi ani; 

Analiza obligației de a solicita entităților subordonate, aflate în coordonare 

sau sub autoritatea sa, efectuarea misiunii de audit public intern privind 

”Evaluarea sistemului de prevenire a corupției”; 

Derularea misiunilor de audit public intern privind sistemul anticorupție: activități 

specifice, documente şi raportări; 

Elaborarea ordinului de serviciu: cadrul legal privind realizarea misiunii; scopul 

și obiectivele misiunii; perioada efectuării misiunii; desemnarea supervizorului; 

numele şi prenumele auditorilor interni desemnaţi să efectueze misiunea; 

Elaborarea declarației de independență; Elaborarea notificării privind 

declanșarea misiunii; 

Organizarea ședinței de deschidere; Colectarea și prelucrarea informațiilor 

preliminare; Elaborarea programului misiunii de audit. 

Efectuarea testărilor, care trebuie să aibă în vedere cadrul normativ specific 

entității; analiză şi aplicații practice privind primele 3 măsuri preventive auditate în 

anul 2019: 

 Cod etic/deontologic/de conduită: Testările minimale conțin prevederi 

ale OSGG nr. 600/2018 suplimentate cu prevederile legale care sunt aplicabile 

entităților publice în care se derulează misiunea de audit public intern ; 

 Consilier de etică: aplicabilă entităților publice ai căror angajați au statut 

de funcționar public, precum și entităților care au implementat un sistem de 

consiliere etică fără a avea o obligație legală în acest sens. Testările vor fi 

completate de către auditori în funcție de necesități. 

 Funcții sensibile: testarea minimală are la bază prevederile OSGG nr. 

600/2018 şi care pot fi completate de către auditori în funcție de necesități. 

În funcție de natura, numărul și importanța constatărilor, auditorii interni, prin 

utilizarea judecății profesionale, vor concluziona cu privire la implementarea 

măsurii preventive analizate. 

Concluzia echipei de audit intern se va prezenta, pentru fiecare măsură 

preventivă, pe o scală de 3 niveluri: implementata, partial implementata, 

neimplementată. 

Formularea constatărilor și elaborarea FIAP-urilor; Ședința de închidere ; 

Elaborarea proiectului de raport; Comunicarea proiectului de raport și 

procedura contradictorie. 

Elaborarea raportului misiunii de audit; Comunicarea raportului misiunii de audit 

Furnizarea către conducerea entității publice de asigurări cu privire la respectarea 

bazei legale pentru implementarea măsurilor preventive menționate în anexa 3 la 

SNA 2016-2020; efectuarea de recomandări pentru a ajuta la gestionarea 

problemelor constatate.  

Analiza riscurilor în cadrul misiunii de audit privind sistemul de prevenire a 

corupției. Identificarea și evaluarea riscurilor în cadrul misiunii. Stabilirea 

controalelor existente și a controalelor așteptate pentru misiunea de audit. 

Elaborarea documentului privind Stabilirea punctajului total al riscurilor şi 

ierarhizarea riscurilor, precum și a Evaluării iniţiale a gradului de încredere în 

controlul intern şi stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern pentru 

misiuni de audit privind sistemul de prevenire a corupției 

Sediul materiei: SNA 2016-2020, OSGG nr.600/2018 pentru aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice; HG nr.583/2016, Lg.nr.7/2004 

privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată; Lg.nr.477/2004 

privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 

publice; Lg.nr.188/1999, republicată, privind Statutul funcţionarilor publici; 

Lg. nr.7/2004, republicată, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici; etc. 

TARIF DE INSTRUIRE - 870 LEI/PARTICIPANT 
Include mapă de lucru şi suport de curs în format  electronic pe stick USB. 
La tariful de instruire nu se aplică TVA conform LEGII 227/2015 art. 292 alin.2 lit. f. Costul cursului se 
deduce din impozitul pe profit/venit conform OG 129/2000, republicată, art. 34. 

TARIF SERVICII HOTELIERE – 1.450 LEI/PARTICIPANT  
Include cazarea în cameră dublă în regim single şi pensiunea completă pe toată durata evenimentului.( 
TVA 5% inclus în conf. cu LEGEA 227/2015 art. 291 alin.3 lit. d și lit. e ) 
serviciile hoteliere sunt opţionale 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÎNSCRIERI: Participarea are loc în baza fişei de înscriere solicitată 

la coordonatorul de curs:   Andreea DAVID  0753 025 984 
021.311.71.01, 0234.313.320 
e-mail: office@expertaktiv.ro, expert_audit_group@hotmail.com, 
eag.bucuresti@gmail.com. 
TERMEN DE ÎNSCRIERE: 19 SEPTEMBRIE 2019 
 în limita locurilor disponibile 
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